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คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๗ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนพุทไธสง ๒ 

------------------------------------------------------ 

 ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาไดกําหนดใหสาํนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพผูเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และสาํนักงานสงเสริมการศกึษา  ประจําปการศกึษา ๒๕๕๖  ในวันจันทรที่  ๒๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ น้ัน  

เพ่ือใหการดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน ช้ันประถมศึกษา 

ปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใสและไดมาตรฐาน  จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบและระดับสนามสอบ  ดังนี ้ 

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบ 

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

๑. นายประกอบ   แสงกุล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษวาร ี ประธานกรรมการ 

๒. นายอัมพร  ก่ิงไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหงษ กรรมการ 

๓. นายปยะ  พุทธเพาะ       ผูอํานวยการโรงเรียนบานเพียแกว กรรมการ 

๔. นายเฉลิมชัย   ปดสา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเทพรังสรรค กรรมการ 

๕. นายเกตจันทร  เหมือนสิงห ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตูม กรรมการ 

๖. นายธีระพร  ผิวพรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางนกคู กรรมการ 

๗. นายสมพงษ  เสนาสงัข     ผูอํานวยการโรงเรียนบานแคน กรรมการ 

๘. นายสมชาติ  ปรึกไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานซาดศึกษา กรรมการ/เลขานกุาร 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
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คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายประกอบ   แสงกุล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษวารี ประธานกรรมการ 

๒. นายอัมพร  ก่ิงไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหงษ กรรมการ 

๓. นายสมชาติ  ปรึกไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานซาดศึกษา กรรมการ/เลขานกุาร 
 

มีหนาท่ี 

 ๑.  รับ-สงขอสอบและเอกสารประกอบการทดสอบ (NT)  ปการศึกษา ๒๕๕๖  จากศูนยสอบ สพป. 

บร. ๔ ไปยังศูนยประสานการสอบ แลวเก็บรักษาไวในทีป่ลอดภัย  กอนแจกจายใหสนามสอบและเก็บรวบรวม

กระดาษคาํตอบพรอมเอกสารที่เก่ียวของจากสนามสอบสงมอบศูนยสอบ สพป. บร. ๔ ตามกาํหนดการทีศู่นยสอบและ

คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

 ๒. ควบคุม  กํากบั  ดูแล  ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการทดสอบ (NT)  ใหอยูในสภาพเรียบรอย  

ไมใหเกิดการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดการทุจริต  ดวยวธิีการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑  โรงเรียนวัดหงษ 

หัวหนาสนามสอบ นายอัมพร  ก่ิงไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหงษ 

กรรมการกลาง นางราณี   กิ่งไธสง ครู โรงเรียนวัดหงษ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายประจกัษ  ประเสริฐสังข ครู โรงเรียนวัดเทพรังสรรค 

๒. นายปญญา   โพธิขาํ ครู โรงเรียนวัดเทพรังสรรค 

สนามสอบท่ี ๒ โรงเรียนวัดวงษวาร ี

หัวหนาสนามสอบ นายประกอบ   แสงกลุ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษวารี 

กรรมการกลาง นายวีรกุล   อุนทานนท ครู โรงเรียนวัดวงษวารี 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายศราวธุ   บุญเฮา ครู โรงเรียนบานซาดศึกษา 

๒. นายศักดา   ดวงภมร ครู โรงเรียนบานซาดศึกษา 

สนามสอบท่ี ๓ โรงเรียนบานเพียแกว 

หัวหนาสนามสอบ นายปยะ  พุทธเพาะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเพียแกว 

กรรมการกลาง นางชนิษฐา   ต้ังทรัพย ครู โรงเรียนบานเพียแกว 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางรุจิรา   กัณหา ครู โรงเรียนบานแคน 

๒. นายอาณัติ  จริยากุลวงศ ครู โรงเรียนบานแคน 
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สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค 

หัวหนาสนามสอบ นายเฉลิมชัย   ปดสา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเทพรังสรรค 

กรรมการกลาง นางอุบล  กมลมุนีโชติ ครู โรงเรียนวัดเทพรังสรรค 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายราชัน   โพธิขาํ ครู โรงเรียนวัดหงษ 

๒. นายสําราญ  ตรองติรัมย ครู โรงเรียนวัดหงษ 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนบานดอนตูม 

หัวหนาสนามสอบ นายเกตจันทร  เหมือนสิงห ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตูม 

กรรมการกลาง นายวินัย   เขมนดี ครู โรงเรียนบานดอนตูม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางทัศนี   ชนะหาญ ครู โรงเรียนบานยางนกคู 

๒. นางสาวศทุธินี   คามดิษฐ ครู โรงเรียนบานยางนกคู 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนบานยางนกคู 

หัวหนาสนามสอบ นายธีระพร   ผิวพรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางนกคู 

กรรมการกลาง นายพิบูลชยั   โพธิขาํ ครู โรงเรียนบานยางนกคู 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายทองปว   สาไธสง ครู โรงเรียนบานดอนตูม 

๒. นายบญุมี   ลุนไธสง ครู โรงเรียนบานดอนตูม 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนบานแคน 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพงษ  เสนาสงัข ผูอํานวยการโรงเรียนบานแคน 

กรรมการกลาง นายสมยศ   ศรีตัมภวา ครู โรงเรียนบานแคน 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวศวิาภรณ  บุญเสริม ครู โรงเรียนบานเพียแกว 

๒. นางสาวสายพิณ   แพนแกว ครู โรงเรียนบานเพียแกว 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนบานซาดศึกษา 

หัวหนาสนามสอบ นายสมชาติ   ปรึกไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานซาดศึกษา 

กรรมการกลาง นางพูนทรัพย  ศรีจินดา ครู โรงเรียนบานซาดศึกษา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายธีระศักด์ิ   ปนะโต ครู โรงเรียนวัดวงษวาร ี

๒. นายสํารอง   โกตถา ครู โรงเรียนวัดวงษวาร ี

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบมี หนาท่ี  ดังตอไปน้ี 

๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เกีย่วของ

ใหกรรมการกํากับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทั้งทําหนาที่ประสานการดําเนินการจัดสอบกับศูนยสอบ   



๔ 
 

๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาที่ รับ -สงขอสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนยประสานการสอบ ตรวจสอบ

ความถูกตองของจํานวนเครื่องมือที่ไดรับ ความเรียบรอยการปดผนึกซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอใหกับ

กรรมการกํากับหองสอบ 

๓.  กรรมการกํากับหองสอบ  มีหนาที่  ควบคมุหองสอบ  ใหการดําเนินการสอบเปนไปตามกําหนดเวลา  รับ-

สง  แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เก่ียวของกับหวัหนาสนามสอบ/กรรมการกลางตามที่คูมือการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) กําหนด   

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังทกุทาน  จงปฏบิัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวิรยิะอสุาหะและ

เต็มความสามารถ  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ช้ันประถมศกึษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

เปนไปดวยความเรียบรอย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใส  และไดมาตรฐาน 
 

            ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


